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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 30 november 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00060 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d.  26 
oktober 2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 oktober 2021.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 oktober 
2021.

2 2021_RMW_00058 Rapportage organisatiebeheersing 2020 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur wordt 
organisatiebeheersing omschreven als volgt:
De gemeente staan in voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten. Organisatiebeheersing is 
het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 
verschaffen over:
1)      het bereiken van de doelstellingen;
2)      het beheersen van de risico’s;
3)      het naleven van wetgevingen en procedures;
4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
6)      de bescherming van activa;
7)      het voorkomen van fraude.
Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 
managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen 
daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren 
werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing. 
Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing 2020 opgemaakt. Aan de hand van 
de 10 thema's uit de leidraad organisatiebeheersing van de lokale besturen wordt de vooruitgang 
inzake organsatiebeheersing gerapporteerd. 
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Bij de bepaling van de AS-IS 2019 organisatiebeheersing werden 15 werkpunten als prioritair 
aangeduid. In een apart hoofdstuk vindt men de 15 werkpunten met een korte stand van zaken van 
deze projecten. 
In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I' uit in 15 lokale besturen, waaronder 
OCMW Beveren. Deze audit onderzocht hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van 
cliënten met een ‘systeem I-rekening’ organiseert en uitvoert.  Audit Vlaanderen formuleerde voor 
OCMW Beveren drie aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk van de rapportage 
organisatiebeheersing 2020 vindt men de ondernomen acties in 2020 terug op het gebied van de door 
Audit Vlaanderen geformuleerde aanbevelingen. 

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de rapportage organisatiebeheersing 2020.

3 2021_RMW_00059 Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze 
voor de concessie uitbating sociaal buurtrestaurant De 
Beuken - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In het bestuursakkoord 2019-2024 werd overeengekomen om een onderzoek naar een 
buurtrestaurant op te starten. Na onderzoek stelt het Sociaal Huis voor om een sociaal buurtrestaurant 
op te richten in lokaal dienstencentrum De Beuken.
In zitting van 07/09/2020 besliste het Vast Bureau principieel tot het oprichten van een buurtrestaurant 
in lokaal dienstencentrum (LDC) De Beuken te Beveren. 
Er werd een lastenboek opgemaakt voor de concessie van het buurtrestaurant. Dit werd goedgekeurd 
door het vast bureau dd.10/05/2021 en de RMW dd. 25/05/2021,
De juridische dienst vroeg om nog volgende aanpassingen door te voeren. 
1. In het lastenboek: 
-    Prijslijst dranken (prijszetting dienstencentra)
-    Openingsuren: optie om uit te breiden naar zondagnamiddag
2. de wijze van publicatie toe te voegen aan de beslissing
3. de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure als gunningswijze  te schrappen aangezien deze 
NIET van toepassing is bij een concessie. 
Het vast bureau heeft deze wijzigingen goedgekeurd in zitting van 22/11/2021.

 
Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de lastvoorwaarden en gunningswijze met betrekking tot de aanstelling van een uitbater voor het 
buurtrestaurant in LDC De Beuken goed te keuren.
Artikel 2
 publiciteit te voeren voor deze uitbating in de gespecialiseerd tijdschriften  Rondom: 3 x publicatie 
(750 EUR exclusief btw ) + Huis aan huis: 3 x publicatie (750 EUR exclusief btw)
Artikel 3
het vast bureau te belasten met de verdere uitvoering.
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4 2021_RMW_00065 Ten verzoeke van Groen:  huursysteem energiezuinige 
huishoudtoestellen - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Motivatie
De gemeente Beveren heeft een aanzienlijk aantal inwoners die het moeilijk hebben om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Indicatoren geven aan dat gemeente kampt met armoede-gerelateerde 
problemen. Volgens de meest recente gegevens van de Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse 
overheid (2020) zijn er in Beveren 351 gezinnen met een budgetmeter elektriciteit en 321 gezinnen 
met een budgetmeter gas. De kansarmoede-index van Kind en Gezin stond in 2019 op 12,4% voor 
Beveren. Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende 
deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, 
huisvesting. In de burgerbevraging van de Gemeente-Stadsmonitor gaven 8% van de inwoners van 
onze gemeente aan moeilijk rond te komen met het maandelijks beschikbare inkomen. Voor 3% van 
de inwoners blijkt het zelfs erg moeilijk om rond te komen met het maandelijks beschikbare inkomen. 
Een bijkomende 10% ondervindt betalingsmoeilijkheden, waarbij 8% expliciet verwijst naar energie.
Het aandeel van de energiekosten in het gezinsbudget is groter bij gezinnen met een lager inkomen. 
Hoge energiefacturen brengen voor de meest kwetsbare mensen dan ook meer risico met zich om in 
de problemen te geraken, terwijl omgekeerd een verergering van de financiële situatie van het gezin al 
snel ook het basisrecht op energie in het gedrang kan brengen. 
De strijd tegen energiearmoede, zeker in perioden van sterk stijgende energieprijzen zoals we die 
kennen, moet dan ook een essentieel onderdeel zijn in de algemene strijd tegen armoede.
De meest efficiënte aanpak tegen energiearmoede is het terugdringen van het energieverbruik van de 
kwetsbare groepen. Maar het terugdringen van energieconsumptie gaat vaak gepaard met 
noodzakelijke investeringen die voor de meest kwetsbaren vaak moeilijk betaalbaar zijn.
Om een oplossing te vinden voor energiearmoede bedacht Stefan Goemaere van 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen het circulaire project ‘Papillon’, een proefproject dat in 2018 
gesteund werd door Vlaanderen Circulair.
Het principe van ‘Papillon’ is eenvoudig: gezinnen die onder de armoedegrens leven en niet over de 
middelen beschikken om een nieuw huishoudtoestel te kopen, kunnen energievriendelijke toestellen 
huren aan een laag maandelijks tarief van 7 euro. Voor het project werkt Samenlevingsopbouw West-
Vlaanderen samen met Bosch Huishoudelektro, die de toestellen aanlevert, onderhoudt en eventueel 
vervangt.
In de huidige Vlaamse regering zetten Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams 
minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits de volgende stap voor Vlaanderen Circulair. Daarbij 
ligt de focus op opschaling en veralgemening van goede praktijkvoorbeelden die sinds 2017 binnen 
Vlaanderen Circulair werden uitgewerkt.
Groen Beveren stelt voor om vanuit het OCMW Beveren initiatief te nemen om op basis van het 
praktijkvoorbeeld ‘Papillon’ op zoek te gaan naar mogelijkheden om ook in onze gemeente 
energiezuinige huishoudtoestellen op basis van een maandelijkse huur ter beschikking te stellen van 
gezinnen met een laag inkomen om zo de energiekost voor deze gezinnen terug te dringen.
Wat ons betreft is dit een goede aanvulling op de huidige manier van werken waarbij 
huishoudtoestellen worden betaald door het OCMW. De cliënten moeten zelf meerdere offertes 
binnenbrengen met richtbedragen per type toestel. Ze betalen deze dan maandelijks terug, afhankelijk 
van de inschatting van hun financiële draagkracht door het BCSD.
Contactgegevens voor duplicatie van het Papillon-project: 
stefan.goemaere@samenlevingsopbouw.be
Voorstel van besluit
Artikel 1
De Beverse raad voor maatschappelijk welzijn heeft sterke interesse in een mogelijke uitrol van een 
verhuurproject voor energiezuinige huishoudtoestellen naar analogie van het ‘Papillon’-project van 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
Artikel 2
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4/4

De raad voor maatschappelijk welzijn gelast het vast bureau om de nodige contacten te leggen met de 
project-verantwoordelijken van ‘Papillon’ om meer achtergrond te krijgen over de praktische uitwerking 
van dit project. 
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn gelast het vast bureau om de bevindingen uit de contacten 
beschreven in artikel 2 voor te leggen aan het schepencollege en de gemeenteraad over de interesse 
voor en haalbaarheid van een uitrol van een vergelijkbaar project in onze gemeente.
Ondersteunde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs): 
1 – Geen armoede, 
2 – Geen honger, 
3 – Goede gezondheid en welzijn, 
4 – Kwaliteitsonderwijs
10 – Ongelijkheid verminderen.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: huursysteem energiezuinige huishoudtoestellen.


